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Pension och försäkringar
Som anställd hos oss har du flera förmåner i din anställning. En viktig
förmån är att du har rätt till tjänstepension och att du är försäkrad, vilket
betyder att du kan få ersättning om du blir sjuk eller får en arbetsskada.

Gör en pensionsprognos
För att du ska få en samlad bild av din pension samarbetar vi med
Minpension.se. Genom att göra en pensionsprognos kan du se din allmänna
pension, din tjänstepension och ditt eventuella privata pensionssparande.

Om tjänstepension
Genom din statliga anställning är du försäkrad och tjänar in till
tjänstepensionen.
Om tjänstepension » (länk till undersidan ”Om tjänstepension”)

Händelser i livet
Vad gäller för din tjänstepension och de försäkringar som du omfattas av när
du exempelvis blir sjuk, blir förälder eller vill gå ner i arbetstid.
Händelser i livet » (länk till undersidan ”Händelser i livet”)

Dags för pension
Hur du ansöker om din tjänstepension. Vissa av delarna måste du ansöka om
och vissa får du automatiskt.
Dags för pension » (länk till undersidan ”Dags för pension”)
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Om tjänstepension
Som anställd i staten har du rätt till tjänstepension, sjukpension om du
blir långvarigt sjuk och pengar till din familj om du dör. Som anställd hos
oss omfattas du av det statliga tjänstepensionsavtalet PA 16.

Din tjänstepension ser olika ut beroende på när du är
född
Vilket år du är född påverkar hur din tjänstepension ser ut. Generellt sett tillhör
du Avdelning II i tjänstepensionsavtalet PA 16 om du är född före 1988. Är du
född 1988 eller senare tillhör du Avdelning I.
Information för dig som är född före 1988 på spv.se »
Länkadress: https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/nyfiken-papension/tjanstepension-fodd-fore-1988/
Information för dig som är född 1988 eller senare på spv.se »
Länkadress: https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/nyfiken-papension/tjanstepension-fodd-1988-eller-senare/

Se filmen Alla dina pengar från jobbet – så här
fungerar de i livet
Kolla hur din privatekonomi och tjänstepension påverkas av olika händelser i
livet. Genom att klicka dig fram bland olika situationer får du enkla
förklaringar om vad som gäller.

Länk: http://gilladinekonomi.se/spv
Länk till bilden:
https://www.spv.se/globalassets/bilder/arbetsgivare/play_spv.jpg
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Mer lön ger mer tjänstepension
Hur mycket du får i tjänstepension beror bland annat på hur mycket du tjänar.
Det kan vara bra att tänka på om du till exempel tar ut övertid i ledighet eller
pengar. När du börjar arbeta spelar också roll för hur mycket du tjänar under
hela ditt arbetsliv.
Din tjänstepension påverkas också av olika händelser i livet och av de val du
gör. Om du exempelvis väljer att gå ner i arbetstid påverkar det din
tjänstepension.
Hur olika händelser i livet påverkar din tjänstepension » (länka till rubriken
”Händelser i livet”)

Välj vem som ska ta hand om en del av din
tjänstepension
Som arbetsgivare betalar (fyll i namnet på din myndighet) varje månad in
pengar till olika delar i din tjänstepension och du väljer vilken
försäkringsgivare som ska ta hand om en av delarna. Du behöver bara välja om
du vill. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell
försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner. Vill du ändra ditt val
kan du göra det.
För att välja loggar du in på Dina pensionssidor på spv.se. Där kan du läsa mer
och få vägledning i ditt val.
Logga in på Dina pensionssidor på spv.se »
Länkadress: https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/dinapensionssidor/
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Din pension kommer från flera håll
Förutom din tjänstepension kan du få pengar från andra håll när du börjar ta ut
din pension. Pengarna läggs ihop och blir din totala pension.

Länk till bilden:
https://www.spv.se/globalassets/bilder/innehallskolumn/pyramidtjanstepension-statlig-anstallning.svg





Basen är den allmänna pensionen som du får från
Pensionsmyndigheten.
När du arbetat statligt får du även tjänstepension. Kanske har du under
ditt arbetsliv också arbetat inom privat sektor, kommun eller landsting.
I så fall kan du få tjänstepension även för den tiden.
Du kan dessutom ha ett eget privat sparande.

Om allmän pension på Pensionsmyndighetens webbplats »
Länkadress: http://www.pensionsmyndigheten.se/

Din tjänstepension är kollektivavtalad
Tjänstepensionen är ett viktigt komplement till den allmänna pensionen.
Tjänstepensionsavtalet för dig som arbetar i staten har förhandlats fram av de
fackliga organisationerna på det statliga området (OFR/S,P, O, Saco-S, Seko)
tillsammans med Arbetsgivarverket.
Om tjänstepensionsavtal PA 16 på Arbetsgivarverkets webbplats »
Länkadress: http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/pa-16pensionsavtal/

Har du frågor?
Du är välkommen att kontakta SPV (Statens tjänstepensionsverk) på 020-51 50
40 eller kundservice@spv.se om du har frågor om din tjänstepension.
Har du frågor om din allmänna pension kontakta Pensionsmyndigheten på
0771-776 776.
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Händelser i livet
Din pension påverkas av olika händelser i livet och av de val du gör. De
flesta händelser som till exempel om du gifter dig, får barn eller går ner i
arbetstid kan påverka din tjänstepension.

Som nyanställd börjar du tjäna in till tjänstepension
När du blir anställd hos oss börjar vi betala in pengar till din tjänstepension.
Vilket år du är född påverkar hur din tjänstepension ser ut.
Som nyanställd får du hem information om den valbara delen av din
tjänstepension. Du väljer vilken försäkringsgivare som ska ta hand om den här
delen. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i en traditionell
försäkring utan återbetalningsskydd hos Kåpan Pensioner. Vill du ändra ditt val
senare kan du göra det.
Vad som händer när du blir nyanställd på spv.se »
Länkadress: https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/handelser-ilivet/nyanstalld/

Om du blir sjuk under en längre tid kan du få
sjukpension
Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan
du ha rätt till extra ersättning från Statens tjänstepensionsverk (SPV). Den
ersättningen kallas för sjukpension. Storleken på ersättningen beror på din lön.
Kontakta (fyll i kontakt hos er) för mer information om ansökan om
sjukpension.



Du som har sjukpenning från Försäkringskassan har inte rätt att få
sjukpension från SPV.
Din tjänstepension kan påverkas om du är sjuk. Hur den påverkas beror
på när du är född.

Om du slutar din statliga anställning och blir sjuk inom tre månader kan du få
sjukpension. Detta kallas för efterskydd. Efterskyddet gäller bara om du inte
fått en ny anställning där du har ett liknande skydd.
Vad som händer om du blir sjuk på spv.se »
Länkadress: https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/handelser-ilivet/sjuk/

Ersättning om du får en arbetsskada
Om du råkar ut för en arbetsskada kan du få pengar från
arbetsskadeförsäkringen. Det är AFA Försäkring som betalar ut pengarna.
Kontakta (fyll i kontaktperson på din myndighet) för mer information.
Vad som händer om du råkar ut för en arbetsskada »
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Länkadress: https://www.afaforsakring.se/

När du är förälder
Delarna i din tjänstepension påverkas lite olika om du är föräldraledig eller om
du väljer att gå ner i arbetstid.






Som arbetsgivare fortsätter (fyll i namnet på din myndighet) att betala in
pengar till din statliga tjänstepension under tiden du är föräldraledig.
Hur din tjänstepension påverkas när du är föräldraledig beror på när du
är född.
Om du går ner i arbetstid utan att vara föräldraledig, för att exempelvis
ha mer tid för familjen betalar (fyll i namnet på din myndighet) in
mindre pengar till din tjänstepension.
Som anställd i staten får du en extra ersättning när du tar ut
föräldrapenning. Ersättningen kallas föräldrapenningtillägg.
När du blir förälder kan det också vara bra att ta ställning till om du
behöver återbetalningsskydd på din tjänstepension.

Vad som händer när du är förälder på spv.se »
Länkadress: https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/handelser-ilivet/foralder/

Nya familjeförhållanden
Om du får ändrade familjeförhållande, exempelvis gifter dig, blir sambo eller
separerar kan det vara bra att se över några av delarna i din tjänstepension. Det
kan vara att se över återbetalningsskyddet för din tjänstepension eller ändra i
vilken ordning din familj ska få pengar om du dör.
Vad som händer om du får nya familjeförhållanden »
Länkadress: https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/handelser-ilivet/nya-familjeforhallanden/

Gå ner i arbetstid
Under arbetslivet har du möjlighet att gå ner i arbetstid på olika sätt. Det kan
exempelvis vara att gå ner i tid med föräldraledighet eller att arbeta deltid. Din
tjänstepension påverkas olika beroende på vilket alternativ som är aktuellt för
dig och på när du är född.
Vad som händer när du går ner i arbetstid på spv.se »
Länkadress: https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/handelser-ilivet/ga-ner-i-arbetstid/

Tjänstledig på heltid
När du är tjänstledig på heltid tjänar du i vissa fall in till din statliga
tjänstepension och i vissa fall inte. Hur de olika delarna i din tjänstepension
påverkas beror på när du är född.
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Vad som händer när du är tjänstledig på heltid på spv.se »
Länkadress: https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/handelser-ilivet/tjanstledig-pa-heltid/

Om du slutar din anställning
Om du slutar din statliga anställning påverkas din tjänstepension lite olika
beroende på när och varför du slutar.





När du slutar din statliga anställning finns det du tjänat in i
tjänstepension kvar hos bland annat Statens tjänstepensionsverk (SPV)
och Kåpan Pensioner tills det är dags för dig att gå i pension.
Skulle du sluta din anställning till följd av att du blivit uppsagd på
grund av arbetsbrist kan du få pensionsersättning eller särskild
pensionsersättning. Vilka regler som gäller beror på när du blivit
uppsagd.
Om du slutar din statliga anställning och blir sjuk eller avlider inom tre
månader finns det ett visst skydd kvar. Det kallas för efterskydd.
Efterskyddet gäller bara om du inte har fått en ny anställning där du har
ett liknande skydd.

Vad som händer när du slutar arbeta statligt på spv.se »
Länkadress: https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/handelser-ilivet/slutat-din-statliga-anstallning/
Vad som händer om du blir uppsagd på spv.se »
Länkadress: https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/handelser-ilivet/uppsagd/

Pengar till din familj om du dör
Din familj kan få pengar om du avlider när du är anställd i staten. Pengarna kan
komma från olika håll, exempelvis från tjänstegrupplivförsäkring,
efterlevandepension eller ett återbetalningsskydd. Hur dina anhöriga ansöker
om pengarna och hur de betalas ut skiljer sig åt.
Om du avlider efter du slutat din anställning kan dina anhöriga få pengar. Vilka
regler som gäller beror bland annat på när du slutat din anställning.
Vad som händer om du dör på spv.se »
Länkadress: https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/handelser-ilivet/dodsfall/

Har du frågor?
Du är välkommen att kontakta SPV (Statens tjänstepensionsverk) på 020-51 50
40 eller kundservice@spv.se om du har frågor om din tjänstepension.

8(10)

Information om statlig tjänstepension till
intranät. Version 1.3
2018-11-01

Dags för pension
När du har bestämt dig för att du vill gå i pension finns det några saker du
behöver tänka på. Exempelvis att du informerar din chef om dina planer.
Det kan också vara bra att göra en prognos och tänka igenom hur du vill
ta ut din pension.

Innan du ansöker
Din tjänstepension består av tre delar. När och hur du kan ta ut din pension
fungerar lite olika.
Innan du ansöker på spv.se »
Länkadress: https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/dags-forpension/innan-du-ansoker/

Hur du ansöker
De olika delarna fungerar lite olika. Vissa av delarna måste du ansöka om och
vissa får du automatiskt.

Den valbara delen
Dina pengar kan finnas hos olika försäkringsgivare. Du ansöker om denna del
hos den försäkringsgivare som har hand om dina pengar.
Hur du ansöker om den valbara delen på spv.se »
Länkadress: https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/dags-forpension/hur-du-ansoker/

Kåpan Tjänste
Om du behöver ansöka eller inte beror på vid vilken ålder du vill ta ut dina
pengar och under hur lång period.
Hur du ansöker om Kåpan Tjänste på spv.se »
Länkadress: https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/dags-forpension/hur-du-ansoker/

Förmånsbestämd ålderspension (använd texten om din
myndighet omfattas av vår enklare pensionshantering)
Om du har rätt till förmånsbestämd ålderspension kommer Statens
tjänstepensionsverk (SPV) kontakta dig ungefär sju månader innan du når din
pensionsålder och fråga om du tänker fortsätta att arbeta eller gå i pension.
Om du vill gå i pension får du ett brev från SPV med information om vad du
behöver göra för att ansöka. Väljer du att fortsätta arbeta kommer SPV
kontakta dig igen cirka sju månader innan du fyller 67 år.
Din arbetsgivare ska skriva under din ansökan och skicka den till SPV.
Ansökan ska skickas in så snart som möjligt, men senast tre månader innan den
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månad du vill ha din första utbetalning. Du behöver också säga upp din
anställning.
Om du har rätt till förmånsbestämd ålderspension ska du vända dig till (fyll i
var den anställda ska vända sig) för att få information om hur du ska ansöka.
Det är din arbetsgivare som ska skriva under din ansökan och skicka den till
SPV. Ansökan ska skickas in så snart som möjligt, men senast tre månader
innan den månad du vill ha din första utbetalning. Du behöver också säga upp
din anställning.
Vill du gå i pension vid ett annat tillfälle kontaktar du SPV.

Förmånsbestämd ålderspension (använd texten om din
myndighet inte omfattas av vår enklare pensionshantering)
Berätta för din arbetsgivare att du vill gå i pension. Det är arbetsgivaren som
fyller i och skriver under ansökan och skickar in den till oss på SPV. Vi
behöver ansökan senast tre månader innan du vill ha din första utbetalning.
Hur du ansöker om Förmånsbestämd ålderspension på spv.se »
Länkadress: https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/dags-forpension/hur-du-ansoker/

Pension från allmän pension och andra anställningar
Förutom tjänstepension från din statliga anställning kan du få pension från
andra håll.





Du ansöker om din allmänna pension hos Pensionsmyndigheten.
Om du tidigare har varit till exempel privatanställd, anställd i kommun
eller landsting kan du även ha tjänstepension från dessa anställningar.
Kontakta den som förvaltar din tjänstepension för dina tidigare
anställningar för mer information om hur du ansöker.
Du kan också ha pengar från eget sparande. För att ta ut dessa pengar
kontaktar du den som har hand om dina pengar, till exempel din bank
eller ett försäkringsbolag.

Har du frågor?
Du är välkommen att kontakta SPV (Statens tjänstepensionsverk) på 020-51 50
40 eller kundservice@spv.se om du har frågor om din tjänstepension.
Har du frågor om din allmänna pension kontakta Pensionsmyndigheten på
0771-776 776.
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